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De vennootschapsbijdrage
Het aansluiten van een vennootschap bij een socialeverzekeringsfonds is een minder gekende verplichting.
Er bestaat bovendien nogal wat verwarring. Vaak denken de oprichters van een onderneming dat hun
vennootschap niet moet aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds omdat ze zelf al aangesloten zijn als
natuurlijk persoon.
De vennootschapsbijdrage is echter verbonden aan de vennootschap zelf en staat volledig los van het
statuut van de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van de vennootschap en hun eigen
wettelijke verplichtingen. De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag en dient om het
socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Ze opent geen rechten voor de vennootschap
of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn.
Zaakvoerders of bestuurders vallen persoonlijk onder het sociaal statuut der zelfstandigen. Hierover vindt
u meer informatie in de brochure ‘Uw rechten en plichten’. U kunt ze downloaden op de website van het
RSVZ : www.rsvz.be.
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste bepalingen rond de vennootschapsbijdrage
en biedt een antwoord op de meest voorkomende vragen. Daarnaast bevat de brochure ook nuttige
adressen en een verklarende woordenlijst.

Voor welke vennootschappen?
Vennootschappen naar Belgisch
recht onderworpen aan de
vennootschapsbelasting
Het gaat om vennootschappen die :
• rechtspersoonlijkheid bezitten;

• coöperatieve vennootschappen met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (cvoha)
• coöperatieve vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (cvba)
• vennootschappen onder firma (vof)

• hun fiscale woonplaats in België hebben;

• gewone commanditaire vennootschappen
(gcv)

• die zich met een exploitatie of een verrichting
van winstgevende aard bezighouden.

• commanditaire vennootschappen op aandelen
(cva)

In de praktijk vallen de volgende vennootschap-

• landbouwvennootschappen (lv)

pen hieronder :
• besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (bvba), ook wanneer het om
eenpersoons-bvba’s gaat
• naamloze vennootschappen (nv)
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Niet alle landbouwvennootschappen en vennootschappen met sociaal oogmerk (bvba so,
nv so, ...) zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Als zij hiervan het bewijs leveren,
moeten zij geen vennootschapsbijdrage betalen.
Het Economisch Samenwerkingsverband (ESV) en de Europese Economische
Samenwerkingsverbanden (EESV) zijn nooit onderworpen aan de vennootschapsbelasting
en vallen daardoor automatisch buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de
vennootschapsbijdrage.
De burgerlijke vennootschappen (advocatenvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, ...) die voor een handelsvorm gekozen hebben, zijn bijdrageplichtig.
De verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) en de feitelijke verenigingen vallen automatisch
buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de vennootschapsbijdrage.

Buitenlandse vennootschappen
Enkel de buitenlandse vennootschappen
die onderworpen zijn aan de belasting van
niet-inwoners uit hoofde van inkomsten die
verkregen of behaald werden in België, moeten
bijdragen.
Alleen de fiscale administratie beslist of een
buitenlandse vennootschap onderworpen is
aan de belasting van niet-inwoners. Hiervoor
gebruikt de fiscale administratie twee criteria :
• het bestaan van een vaste vestiging in België;
• het bestaan van een werf van lange duur in
België. Wat men juist verstaat onder ‘lange
duur’ is afhankelijk van de oorsprong van de
vennootschap. In elk geval omvat dit minstens
6 maanden.
Voorbeeld
Een buitenlandse vennootschap die in België
eigenaar is van een gebouw dat verhuurd wordt

is niet onderworpen aan de belasting van nietinwoners.
Wanneer de vennootschap een informatieof een aanmaningsbrief van het RSVZ
ontvangt waarin haar gevraagd wordt om
zich aan te sluiten, brengt ze het best de
dienst Vennootschappen van het RSVZ (u
vindt de adressenlijst terug op het einde van
deze brochure) schriftelijk (per brief, fax of
e-mail) op de hoogte van het feit dat ze niet
onderworpen is aan de belasting van nietinwoners.
• Soms weet een vennootschap die haar
activiteiten in België start, nog niet of zij
onderworpen zal zijn aan de belasting van nietinwoners.
De vennootschap neemt dan het best schriftelijk (per brief, fax of e-mail) contact op met de
dienst Vennootschappen van het RSVZ (u vindt
de adressenlijst terug op het einde van deze
brochure).

en daardoor onderworpen is aan de belasting

In beide gevallen kan de dienst

van niet-inwoners, moet zich aansluiten en

Vennootschappen van het RSVZ, in afwachting

bijdragen betalen.

van de gegevens van de FOD Financiën over

Bijzondere gevallen
• Een buitenlandse vennootschap heeft een
ondernemingsnummer in België gekregen en
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de onderwerping, de aansluitingsplicht van de
vennootschap tijdelijk uitstellen.

Stappen die de vennootschap moet ondernemen
Aansluiten bij een
socialeverzekeringsfonds

ambtshalve bij de Nationale Hulpkas voor

Elke Belgische vennootschap moet zich aanslui-

kosten van die ambtshalve aansluiting te dekken.

ten bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.
De vennootschap heeft hiervoor drie maanden
de tijd vanaf de oprichtingsdatum, zelfs als ze

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
aangesloten en moet ze € 7,50 betalen om de

Bijdragen betalen

haar activiteiten nog niet gestart heeft.

De vennootschap moet jaarlijks een forfaitaire

De oprichtingsdatum van een vennootschap is de

welk socialeverzekeringsfonds de vennootschap

datum waarop zij rechtspersoonlijkheid verwerft,

ook is aangesloten.

met andere woorden de datum waarop haar statuten bij de Rechtbank van Koophandel worden

bijdrage betalen. Het bedrag blijft hetzelfde, bij

Tot 2003 was er 1 bedrag voor de vennoot-

neergelegd.

schapsbijdrage.

Voorbeeld

Sinds 2004 zijn er 2 verschillende forfaitaire

De vennootschap ‘START’ werd opgericht op 3

bijdragen : de basisbijdrage en de verhoogde

maart 2012 : zij heeft dus tot 30 juni 2012 om

bijdrage.

zich aan te sluiten bij een socialeverzekerings-

De verhoogde bijdrage moet betaald worden

fonds.
Voor een buitenlandse vennootschap moet de
aansluiting gebeuren binnen de drie maanden
die volgen op het feit dat de vennootschap aan

wanneer het balanstotaal van het voorlaatste
afgesloten boekjaar hoger is dan een bepaald
bedrag. Voor het bepalen van het voorlaatste
afgesloten boekjaar houdt men rekening met de

de belasting van niet-inwoners onderwerpt.

situatie op 1 januari van het bijdragejaar.

Het aansluitingsformulier vraagt u bij het sociale-

De bedragen voor elk jaar vindt u achteraan in

verzekeringsfonds waarbij u wenst aan te sluiten

de brochure.

(u vindt de adressenlijst terug op het einde van

Basisprincipe

deze brochure). Stuur het ingevuld en getekend
terug.
Wat als … de vennootschap zich niet tijdig
aansluit?
Als de vennootschap zich niet tijdig aansluit,
wordt zij met een aangetekende brief aangemaand dit wel te doen. Deze ingebrekestelling
geeft de vennootschap een extra termijn van 30
dagen (vanaf de datum van de aangetekende
brief) om zich alsnog aan te sluiten.
Indien de vennootschap na deze extra termijn
nog steeds niet is aangesloten, wordt zij
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De jaarlijkse bijdrage moet elk jaar voor 30 juni
betaald zijn.
• De bijdrage moet ten laatste op 30 juni op
de rekening van het socialeverzekeringsfonds
staan.
• Het socialeverzekeringsfonds stuurt de
vennootschap binnen een redelijke termijn
(gewoonlijk in de loop van de maand mei) een
betalingsbericht. De wetgeving bepaalt echter
dat indien de vennootschap dit betalingsbericht niet of te laat ontvangt, er toch nog
betaald moet worden voor 30 juni.

• De zaakvoerders, bestuurders en werkende
vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
schulden van de vennootschap. Als de vennootschap geen bijdrage betaald heeft, kan
deze dus steeds van hen gevorderd worden.

Wat als … de vennootschap haar bijdrage niet

Uitzondering

op tijd betaalt, wordt een verhoging van 1% van

De bijdrage 2004 moest betaald zijn voor 31

het bijdragebedrag gevraagd per maand vertra-

december 2004.

ging (de maand waarin de bijdrage wordt betaald

Betaling tijdens het jaar van oprichting van de
vennootschap
Voor nieuwe vennootschappen bestaat er een
specifieke regeling :
• Een vennootschap opgericht in januari, februari of maart : de betaling van de bijdrage in het
oprichtingsjaar moet uitgevoerd worden voor
30 juni; enkel in 2004 moesten vennootschappen die ten laatste opgericht werden op 30
september 2004, de bijdrage betalen voor 31
december 2004.
• een vennootschap opgericht vanaf 1 april : de
bijdrage moet betaald zijn uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de
maand van oprichting van de vennootschap.
Voorbeeld
Een vennootschap opgericht op 8 april 2004
moest de bijdrage uiterlijk op 31 december 2004
betalen. Als de oprichtingsdatum 14 juni 2007 is,
wordt voor de bijdrage 2007 de uiterste betalingsdatum 30 september 2007.
Opmerking
De datum die gebruikt wordt voor de berekening
van de uiterste datum, is de datum waarop de
vennootschap wordt opgericht en niet de datum

of te laat betaalt?
Laattijdige betaling en verhogingen
Wanneer een vennootschap haar bijdrage niet

inbegrepen).
Voorbeeld
De vennootschap ‘LATE’, opgericht op 1 februari
2002, moet uiterlijk op 30 juni 2002 een bijdrage
van € 335 betalen. Indien zij pas op 2 oktober
2002 betaalt, moet zij € 13,40 verhogingen betalen (4 x (€ 335 : 100)).
Kwijtschelding van de verhogingen
Een vennootschap kan vragen om de verhogingen niet te betalen.
Voorwaarden
• De vennootschap moet de bijdrage
betaald hebben voor het jaar waarvoor de
kwijtschelding wordt aangevraagd en de
eventuele kosten (ambtshalve aansluiting,
herinneringskosten, gerechtsdeurwaarder).
• De vennootschap moet een gemotiveerde
aanvraag indienen bij haar socialeverzekeringsfonds. 			
De vennootschap moet uitleggen waarom zij
een aanvraag indient tot kwijtschelding van
de verhogingen en moet voldoende bewijzen
bijvoegen om haar argumenten te staven.
Een vennootschap die bijvoorbeeld financiële

waarop de vennootschap haar activiteiten start.

problemen aanvoert voor het jaar waarin de

Voor buitenlandse vennootschappen wordt de

toevoegen van haar balans voor dat jaar. Het

uiterste datum berekend ten opzichte van de
datum van het feit dat de vennootschap aan de
belasting van niet-inwoners onderwerpt.
De bijdrage is een forfaitair bedrag. Ook wanneer
de vennootschap in de loop van een jaar werd
opgericht, moet dit bedrag betaald worden.
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bijdrage betaald moet worden, moet een kopie
socialeverzekeringsfonds stuurt de aanvragen
door naar de bevoegde dienst van het RSVZ die
dan de aanvragen tot kwijtschelding goedkeurt
of weigert.

De vennootschap heeft geen bijdrage betaald

Voorwaarden

Niet-betaalde bijdragen worden langs gerechte-

De vennootschap moet bij haar socialeverze-

lijke weg gevorderd bij de vennootschap, maar

keringsfonds een bewijs van haar inactiviteit

ook, indien nodig, bij de personen die hoofdelijk

indienen. Hiervoor wordt enkel een attest

aansprakelijk zijn (zaakvoerders, bestuurders en

aanvaard dat afgeleverd werd door de Admi-

werkende vennoten).

nistratie der Directe Belastingen en waaruit

Vrijstelling van bijdragebetaling: voor welke
vennootschappen?
• Faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord
Vennootschappen zijn vrijgesteld van de bijdragebetaling vanaf het jaar waarin zij zich in
een van de volgende situaties bevinden :

blijkt dat de vennootschap geen activiteiten
heeft uitgeoefend gedurende dat jaar.
Een vennootschap die op het einde van een
jaar werd opgericht en geen activiteiten
heeft uitgeoefend gedurende het eerste –
onvolledige – kalenderjaar dat volgt op haar
oprichting, kan geen attest krijgen van de
Administratie der Directe Belastingen. In dat

·· De vennootschap werd failliet verklaard door
een vonnis van de Rechtbank van Koophandel.

geval mag de vennootschap haar inactiviteit

·· De vennootschap bevindt zich in
een toestand van vereffening en de
vereffeningswijze werd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

btw).

·· De vennootschap heeft een gerechtelijk
akkoord verkregen dat door de Rechtbank
van Koophandel werd gehomologeerd en dat
niet geannuleerd of ontbonden werd.
Voorbeeld
Een vennootschap die in mei 2003 vereffend
werd, moet dus geen bijdrage betalen voor
2003. De bijdrage voor 2002, die nog niet
betaald werd, valt echter niet weg.
Vrijstelling van bijdragebetaling houdt
geen terugbetaling van de reeds
betaalde bijdragen in.
• Niet-actieve vennootschappen
Een vennootschap die geen activiteit uitoefent
gedurende een volledig kalenderjaar (dus van
1 januari tot 31 december of van de datum van
oprichting tot 31 december van hetzelfde jaar)
kan vrijgesteld worden van bijdragebetaling.

bewijzen met een attest van de Administratie
van de btw (indien ze onderworpen is aan de

• Jonge vennootschappen
Sommige vennootschappen kunnen vrijgesteld
worden van bijdragebetaling gedurende de
eerste drie jaar van hun bestaan.
Voorwaarden
·· een personenvennootschap zijn, m.a.w. geen
naamloze vennootschap (nv), commanditaire
vennootschap op aandelen (cva) of buitenlandse vennootschap met een gelijkaardige
rechtsvorm;
·· ingeschreven zijn als handelsonderneming
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
·· geen enkele zaakvoerder van de
vennootschap mag in België zelfstandige
(onderworpen aan het sociaal statuut der
zelfstandigen) geweest zijn gedurende
meer dan 3 jaar in een periode van 10
jaar die voorafgaat aan de oprichting van
de vennootschap. Deze voorwaarde moet
ook vervuld zijn voor de meerderheid van
de werkende vennoten (zaakvoerders niet
inbegrepen).
Deze voorwaarden moeten tijdens de vrijstellingsperiode van 3 jaar vervuld blijven.
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Voorbeeld

de vennootschap die haar socialeverzekerings-

De bvba ‘XYZ’ wordt op 27 juni 2002 opgericht.

fonds niet binnen 15 dagen op de hoogte brengt

Zij is geregistreerd als handelsonderneming

van welke wijziging ook, de kosten moeten beta-

en heeft geen werkende vennoten en slechts

len die voortvloeien uit haar nalatigheid.

een zaakvoerder die voordien geen zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend. Voor 2002
kan deze vennootschap vrijstelling genieten.
Op 7 maart 2003 wordt er echter een tweede
zaakvoerder benoemd die sinds 1993 zelfstan-

Veranderen van socialeverzekeringsfonds

dig is. Vanaf 2003 kan de vennootschap ‘XYZ’

Om van socialeverzekeringsfonds te kunnen

bijgevolg geen vrijstelling meer genieten.

veranderen, moet een vennootschap :

De aanvraag tot vrijstelling moet ingediend

• minstens 3 bijdragejaren bij hetzelfde
socialeverzekeringsfonds aangesloten zijn;

worden bij het socialeverzekeringsfonds waarbij de vennootschap is aangesloten.

Het socialeverzekeringsfonds
informeren
Tenzij de wijzigingen in haar rechtspositie
of van de inlichtingen vermeld op het
aansluitingsformulier al aan de Kruispuntbank

• de bijdragen, eventuele kosten en verhogingen
voor die 3 jaar betaald hebben;
• een aanvraag om van fonds te veranderen richten tot het nieuwe socialeverzekeringsfonds
tussen 1 januari en 30 juni van het jaar dat
voorafgaat aan dat waarin ze bij het nieuwe
socialeverzekeringsfonds wil aangesloten zijn.

van Ondernemingen werden gecommuniceerd,

In dat geval kan de vennootschap vanaf 1 januari

is de vennootschap verplicht haar

van het jaar dat volgt, aangesloten worden bij

socialeverzekeringsfonds op de hoogte te

het nieuwe socaleverzekeringsfonds.

brengen. Dit moet gebeuren binnen 15 dagen.
Een adreswijziging (maatschappelijke
zetel) of een aanpassing van de benaming moeten bij de griffie van de handelsrechtbank neergelegd worden met
het oog op de publicatie in het Belgisch
Staatsblad, ofwel onmiddellijk aan het
socialeverzekeringsfonds meegedeeld
worden correspondentieadres). De
aanpassing van het adres van de exploi-

Voorbeeld
Een vennootschap, opgericht op 3 maart 2002 en
ambtshalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas
wil naar een ander socialeverzekeringsfonds
overstappen. Zij kan haar aanvraag ten vroegste
indienen op 1 januari 2004. Als zij haar bijdragen
betaald heeft voor 2002, 2003 en 2004, gebeurt
de eigenlijke overstap op 1 januari 2005.

Beroep aantekenen

tatiezetel via een ondernemingsloket
volstaat niet.

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een socialezekerheidsbijdrage. Wanneer u beroep wilt

Wat als … de vennootschap haar socialeverze-

aantekenen tegen een beslissing, moet u dit bij

keringsfonds niet heeft geïnformeerd?

de Arbeidsrechtbank doen. Welke Arbeidsrecht-

Tenzij de gegevens al aan de Kruispuntbank van
Ondernemingen werden gecommuniceerd, zal
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bank bevoegd is, hangt af van de plaats waar
de maatschappelijke zetel van de vennootschap
gevestigd is.

Lijst met technische begrippen
De wettelijke of technische begrippen die in de sociale zekerheid gebruikt worden, zijn niet altijd door
iedereen even goed gekend. Vaak kan men echter niet zonder. Door precieze begrippen te gebruiken
voorkomt men immers dat de wetgeving verkeerd geïnterpreteerd wordt. Een aantal van die termen
werden in deze brochure gebruikt. Ze worden hieronder verduidelijkt.
• onderworpen : Door de wet verplicht een belasting, taks, socialezekerheidsbijdrage te betalen of bij
een instelling van sociale zekerheid aan te sluiten.
Voorbeelden
·· De fiscale administratie is als enige bevoegd om te bepalen of een buitenlandse vennootschap onderworpen is aan de belasting van niet-inwoners.
·· Bepaalde landbouwvennootschappen zijn niet onderworpen aan de verplichtingen die verbonden
zijn aan de vennootschapsbijdrage.
• socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen : Een socialeverzekeringsfonds is een instelling die
deelneemt aan het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Meestal gaat het om een vzw.
Een uitzondering op die regel is de Nationale Hulpkas, die deel uitmaakt van het RSVZ. De bijdragen
die men betaalt, gaan naar het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen. Daarom moeten vennootschappen zich bij een van die fondsen aansluiten en vennootschapsbijdragen betalen. Men zegt
meestal kortweg socialeverzekeringsfonds of kas.
Voorbeeld
Deze nv is wel degelijk aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen.
• hoofdelijk aansprakelijke : De hoofdelijk aansprakelijke is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap) die wettelijk verplicht is om de hele schuld af te lossen van een
andere natuurlijke persoon of rechtspersoon indien deze laatste niet betaalt.
Voorbeeld
De zaakvoerders van een bvba zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de vennootschapsbijdrage.
• personenvennootschap : In het kader van de wetgeving op de vennootschapsbijdrage zijn dit alle
vennootschapsvormen behalve de naamloze vennootschap (nv), de commanditaire vennootschap op
aandelen (cva) en de buitenlandse vennootschappen met een gelijkaardige rechtsvorm.
Voorbeeld
De meest voorkomende vorm van personenvennootschap is de bvba.
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Vennootschapsbijdrage per bijdragejaar
Bijdragejaar

Balanstotaal (EUR)

Bijdrage (EUR)

1992 tot 1996

-

173,53

1997 tot 1999

-

309,87

2000

-

322,26

2001

-

334,66

2002 tot 2003

-

335,00

2004

2002:
<= 520.000,00
> 520.000,00

347,50
840,00

2005 tot 2007

2003 tot 2005:
<= 532.022,59
> 532.022,59

347,50
852,50

2008

2006:
<= 570.109,42
> 570.109,42

347,50
852,50

2009 tot 2010

2007 tot 2008 :
<= 588.005,65
> 588.005,65

347,50
852,50

2011

2009:
<= 604.112,25
> 604.112,25

347,50
852,50

2012

2010:
<= 627.377,34
> 627.377,34

347,50
868,00

2013

2011:
<= 641.556,65
> 641.556,65

347,50
868,00

2014

2012:
<= 646.787,86
> 646.787,86

347,50
868,00

2015

2013:
<= 646.787,86
> 646.787,86

347,50
868,00

2016

2014:
<= 655.873,63
> 655.873,63

347,50
868,00

2017

2015:
<= 667.529,12
> 667.529,12

347,50
868,00

2018

2016:
<= 681.341,33
> 681.341,33

347,50
868,00

9 • De vennootschapsbijdrage

Contact
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ)
Dienst Vennootschappen (verplichtingen)
Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel
T +32 2 546 44 71 en +32 2 546 41 93
F +32 2 546 45 45
vob-sov@rsvz-inasti.fgov.be

Gewestelijke kantoren
• ANTWERPEN 				
Oudaan 8-10 • 2000 Antwerpen 			
T +32 3 224 46 11 				
F +32 3 224 46 99

• MALMEDY				
Place du Châtelet 6 • 4960 Malmedy		
T +32 80 79 41 11				
F +32 80 79 41 49

• BRUSSEL-HOOFDSTAD				
Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel			
T +32 2 546 42 11				
F +32 2 513 02 95

• NAMEN					
Rue Godefroid 35 • 5000 Namur			
T +32 81 42 51 11				
F +32 81 42 51 99

• HENEGOUWEN					
Rue de la Halle 1 • 7000 Mons			
T +32 65 37 54 11				
F +32 65 37 54 99

• OOST-VLAANDEREN			
Koningin Fabiolalaan 116 • 9000 Gent		
T +32 9 379 49 11				
F +32 9 379 49 99

• LIMBURG				
Leopoldplein 16 bus 5 • 3500 Hasselt		
T +32 11 85 48 11				
F +32 11 85 48 99

• VLAAMS-BRABANT			
Vaartstraat 54 • 3000 Leuven			
T +32 16 31 47 11				
F +32 16 31 47 99

• LUIK						
Rue des Guillemins 113 • 4000 Liège		
T +32 4 241 50 11				
F +32 4 241 50 99

• WAALS-BRABANT			
Chaussée de Bruxelles 49 • 1300 Wavre		
T +32 10 68 55 11				
F +32 10 68 55 99

• LUXEMBURG					
Rue Jarlicyn 5 • 6800 Libramont			
T +32 61 29 52 11				
F +32 61 29 52 99

• WEST-VLAANDEREN			
Abdijbekepark 2 • 8200 Brugge			
T +32 50 30 53 11				
F +32 50 30 53 99
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Socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen
• GROUP S 				
Ursulinenstraat 2 • 1000 Brussel			
T +32 2 555 15 20 • F +32 2 555 15 45 		
infosvk@groups.be

• INCOZINA				
Torhoutsesteenweg 384 • 8200 Brugge		
T +32 50 40 65 65 • F +32 50 40 65 99 		
info@incozina.be

• XERIUS 					
Koningsstraat 269 • 1030 Brussel			
T +32 2 609 62 20 • F +32 2 609 62 40
info@xerius.be

• MULTIPEN
			
Zeutestraat 2B • 2800 Mechelen			
T +32 15 45 12 60 • F +32 15 45 12 68
info@multipen.be

• LIANTIS sociaal verzekeringsfonds vzw
Willebroekkaai 37 • 1000 Brussel
T +32 2 212 22 30 		
info@liantis.be

• STEUNT ELKANDER		
		
Kolonel Bourgstraat 113 • 1140 Brussel
T +32 2 743 05 10 • F +32 2 734 04 79 		
svk@steuntelkander.be

• PARTENA 				
Anspachlaan 1 • 1000 Brussel			
T +32 2 549 73 00 • F +32 2 223 73 79 		
mkt.svz@start.partena.be

• UCM 						
Kolonel Bourgstraat 123-125 • 1140 Brussel
T +32 2 775 03 80 • F +32 2 762 78 64
cas@ucm.be

• ACERTA
Buro & Design Center
Heizel Esplanade PB 65 • 1020 Brussel		
T +32 16 24 52 28
zelfstandigen.vlaamsbrabant@acerta.be

• NATIONALE HULPKAS VOOR DE SOCIALE
VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN		
Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel		
T +32 2 546 45 53 en +32 2 546 45 51		
F +32 2 513 04 13 				
cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be 		
					
De diensten van de Nationale Hulpkas zijn
gedecentraliseerd en werken in ieder gewestelijk kantoor van het RSVZ.

• SECUREX INTEGRITY		
Tervurenlaan 43 • 1040 Brussel
Postadres: PB 10.600 - 1040 Brussel
T +32 2 729 92 11 • F +32 2 729 92 20
integrity@securex.be

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Zelfstandigen
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 120 • 1000 Brussel
T +32 2 528 64 50
zelfindep@minsoc.fed.be
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Verantwoordelijke uitgever
Anne Vanderstappen, Administrateur-generaal

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
T +32 2 546 42 11
F +32 2 511 21 53
							
info@rsvz-inasti.fgov.be					
www.rsvz.be

De meest recente editie van deze brochure vindt u op: www.rsvz.be
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